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In 2007 verscheen bij Pensoft het eerste 
deel van Terry Erwins prestigieuze reeks 
over de loopkeverfauna van het westelijk 
halfrond (zie mijn bespreking in EB 67(5): 
172). We kennen Erwin (1940) als iemand 
die flink aan de weg timmert en die met 
een anderhalf pagina tellende publicatie 
over een onderzoek in 1981 in Panama 
een ware entomologische goldrush op  
de tropische boomkruinen veroorzaakte 
(Erwin 1982, 1991). Hij is sedert 1965  
actief en heeft een indrukwekkende 
reeks van ruim 160 publicaties op zijn 
naam staan, vooral over neotropische  
Carabidae. 

In het voorwoord van het eerste deel 
veronderstelde Erwin zes tot zeven delen 
nodig te hebben voor het in boekvorm 
publiceren van de database betreffende 
de 9242 toen bekende loopkeversoorten 

van het westelijk halfrond. In deel 3 staat 
de stand al op 9410 soorten en Erwin ver-
wacht dat dit aantal zal oplopen tot rond 
de 10.000. Ook het aantal verwachte de-
len in de reeks is inmiddels bij gesteld 
naar minimaal 10, plus tenminste één 
supplement voor de onderweg nieuw 
aangediende taxa. Na het tweede deel, 
dat vlot na het eerste in 2008 verscheen, 
is het even stil geweest, maar schrijver en 
uitgever hopen dat de frequentie zal op-
lopen naar ongeveer één deel per jaar. 
Deel 4 (Bembidiini, Trechini) zal naar ver-
wachting nog voor het najaar van 2012 
verschijnen.

In de bespreking van het eerste deel 
is het format van de soortbeprekingen 
van deze reeks al uitvoerig behandeld.  
De vervolgdelen blijven trouw aan die 
eerste opzet, behalve dat er een aange- 
name toename van het illustratiemate- 
riaal te zien is. Deel 3 telt 66 platen met 
in totaal afbeelingen van ca. 80 soorten 
en ca. 100 habitatfoto’s. Als dit wordt 
doorgezet zal de serie als geheel een goed 
beeld geven van de diversiteit in verschij-
ningsvormen van deze, in de noordelijke 
gebieden deels zeer aan de europese ver-
wante loopkeverfauna. Uiteraard worden 
naar het zuiden, tot in het tropische toe, 
de verschillen steeds groter. Ook lijkt de 
kwaliteit van de illustraties toe te nemen. 
In deel 2 is een aantal illustraties, zowel 
habitusafbeeldingen als habitatfoto’s, 
nogal donker en weinig contrastrijk uit-
gevallen. In deel 3 is dit beter, zij het dat 
hier enkele landschapsfoto’s een behoor-
lijke kleurzweem hebben. In de soortbe-
sprekingen weet Erwin de kwaliteit vast 
te houden en niet zelden wordt aan een 
soort extra aandacht besteed. 

Al met al is het een bewonderens-
waardige onderneming, maar ik betwijfel 
of deze reeks het laatste deel in de vorm 
van ‘hardback’ gaat halen. De verkoop 
van nieuwe boeken in drukvorm, zelfs 
van entomologische boeken, is volgens 
uitgever Lyubomir Penev de laatste jaren 
dramatisch gedaald. Volumineuze boe-
ken zoals de twee die hier besproken 
worden waren tot voor kort mogelijk 
dankzij de kapitaalkrachtige motor van 
het Smithsonian instituut waar Erwin 
werkzaam is. In Amerika liggen de finan-
ciële mogelijkheden er nu ook anders bij. 
Hopelijk wordt deze serie wel afgemaakt, 
tenminste als e-books. Zelf is Erwin opti-
mistisch over het gedrukte boek, want hij 
schrijft: ‘Books last! E can disappear in a 
blink with a thermonuclear blast in the 
atmosphere’.
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Two volumes of this series were pub-
lished by Brill. Now the series will be con-
tinued by Pensoft. Volume 3 is published 
as a special issue of ZooKeys, an open  
access journal. The volume contains nine 
articles on a variety of subjects, which I 
will discuss below. Some of the papers 
were contributed to the European Sym-
posium on Chrysomelidae, held in Buda-
pest in 2010.

The book starts with the results of a 
study on the relation between body size 
of Chrysomelidae and areas with differ-
ent levels of conservation in southern 
Brazil. It is interesting that this study by 
Linzmeier & Ribero-Costa more or less 
confirms the conclusion by Siemann et al. 
(1999) that large and efficient species 
benefit initial stages of succession and 
small and specialized species benefit fi-
nal stages of succession. It seems contra-
ry to results in cultivated parts of Europe 
with fragmented natural areas. This is 
partly caused by the selective trapping by 


